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[Решење о проглашењу Института за физиологију, развиће, ге-
нетику и селекцију за установу са самосталним финансирањем, 
од 27. марта 1954. године] 

 
На основу чл. 1, 2 и 10 Основне уредбе о установама са самостал-

ним финансирањем ("Службени лист ФНРЈ" бр. 51/53),  Извршно веће На-
родне Републике Србије доноси 

 
Р Е Ш Е Њ Е  

О ПРОГЛАШЕЊУ ИНСТИТУТА ЗА ФИЗИОЛОГИЈУ, РАЗВИЋЕ, 
ГЕНЕТИКУ И СЕЛЕКЦИЈУ ЗА УСТАНОВУ СА САМОСТАЛНИМ 

ФИНАНСИРАЊЕМ 

I. Институт за физиологију, развиће, генетику и селекцију Срп-
ске академије наука, основан решењем Српске академије наука бр. 563 
од 31. маја 1947. године, проглашава се за установу са самосталним фи-
нансирањем под именом: Институт за физиологију, развиће, генетику и 
селекцију (у даљем тексту: Институт). 

II. Задаци Института су: 
1) да обрађује проблеме који се односе на факторе (унутрашње и 

спољашње) од којих зависи развиће и функција живих бића; да испитује 
наслеђивање особина живих бића; да испитује могућност оплемењивања 
и селекције живих бића важних за привреду и људску исхрану; 

2) да испитује начине рационалног коришћења оплемењених жи-
вих бића наведених под тач. 1); 

3) да своје научне резултате ставља на располагање заинтересо-
ваним привредним организацијама и установама ради практичног ко-
ришћења; 

4) да својим научним и стручним радом помаже подизању и уна-
пређењу привредних грана које се ослањају на начела и резултате до ко-
јих у свом раду евентуално буде дошао Институт; 

5) да подиже и усавршава научни подмладак у области физиоло-
гије, развића, генетике и селекције. 

III. Институт управља целокупном имовином којом је управљао 
Институт за физиологију, развиће, генетику и селекцију Српске академије 
наука као буџетска установа. 

IV. Институтом управља управни одбор од пет чланова као колек-
тивни орган управљања. 
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Службеници и радници Института бирају из своје средине два 
члана управног одбора а остале чланове именује орган надлежан за посло-
ве и задатке Института. 

У Управном одбору мора да буде заступљено најмање две трећине 
научних радника. Као научни радници сматрају се и асистенти. 

V. Институт има следеће фондове: 
а) фонд за награђивање радника и службеника; 
фонд за замену и допуну и велике оправке; 
в) фонд за научно-истраживачки рад. 
VI. Институт ће саобразити своје пословање прописима Основне 

уредбе о установама са самосталним финансирањем и овог решења. 
VII. Извршно веће НРС надлежно је за послове и задатке Института. 
VIII. Ово решење објавити у "Службеном гласнику Народне Репу-

блике Србије", а примењиваће се од 1. јануара 1954. године. 
 

                    
ИВ бр. 91. 
У Београду, 27 марта 1954 год. 

 
 Претседник Извршног већа, 

Јован Веселинов, с.р. 
 
 

[Службени гласник НР Србије, 10(1954), 12, стр. 103] 
 
 
 




